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Aula magna de economia
A economista e professora emérita da UFRJ Maria da Conceição

Tavares deu uma verdadeira aula sobre o panorama da crise na
conjuntura brasileira na aula magna que inaugurou o ano letivo
da Universidade. PÁGINA 2

Na sexta-feira, dia 20, o salão azul da Reitoria foi palco de palestras, peça de
teatro e apresentação do Coral da UFRJ. Tudo como parte da homenagem que o
SINTUFRJ preparou para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Leia matéria
especial sobre a força da mulher no movimento sindical. PÁGINAS 4 E 5

Hesfa: nova direção, novos planos
O Hospital-Escola São Francisco de Assis quer retomar a vocação

de assistência de baixa complexidade. PÁGINA 3

SINTUFRJ convoca aposentados
Na primeira reunião do ano, dia 18, o grupo debateu reenqua-

dramento e a PEC 270 que pleiteia para aposentados por invalidez
permanente mesmo salário e reajuste dos servidores da ativa.

Para esclarecer à categoria detalhes da PEC, o SINTUFRJ convi-
dou a autora do projeto, Andréia Zito (PSDB-RJ) para um debate no
dia 26, quinta-feira, na subsede, no HU, a partir das 16h.

SINTUFRJ celebra
Dia Internacional
da Mulher

SINTUFRJ se reúne com
comunidade do INDC

Na próxima terça-feira, dia 24, o SINTUFRJ se reunirá com a
comunidade do Instituto de Neurologia Deolindo Couto para
discutir a crise que se instalou na unidade em decorrência da
forma como foi aberto o processo eleitoral para substituição do
atual diretor pro tempore, indicado pela Reitoria há quatro
anos.

A coordenação do Sindicato vai apurar também denúncias de
que exemplares do Jornal do SINTUFRJ desaparecem dos pontos
de distribuição sem chegar ás mãos dos funcionários.

A reunião será às 10h, no auditório do INDC.

Assembleia Geral
Dia 28 de abril, terça-feira, às 10h, no auditório do Quinhentão (CCS)

Pauta: Informes e eleição de delegados ao XX Confasubra

O PÚBLICO prestigiou o evento organizado pelo SINTUFRJ para comemorar o Dia da Mulher,
que contou com a apresentação do Coral da UFRJ, aferição de pressão pela equipe da
DVST,palestras, teatro e exposição das oficinas.
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DOIS PONTOS

A economista e professora emé-
rita da UFRJ, Maria da Conceição
Tavares, abriu oficialmente o ano
letivo proferindo a tradicional Aula
Magna. O evento, dia 19, no audi-
tório do Roxinho, foi concorrido.
Sua aula, claro, foi de economia,
tendo como tema a crise global e a
situação do Brasil. Ela disse que a
tarefa mais difícil é garantir a
manutenção do emprego, para o
país e para o mundo inteiro.

Conceição Tavares, ladeada
pelo reitor Aloísio Teixeira, além
de traçar um panorama dos pro-
blemas e das perspectivas brasilei-
ra, teceu, ao longo de sua apresen-
tação, comentários humorados ar-
rancando risadas da plateia. Além

     Eleição de Delegados deEleição de Delegados deEleição de Delegados deEleição de Delegados deEleição de Delegados de
BaseBaseBaseBaseBase

Nunca é demais lembrar a
importância de construirmos as
delegacias sindicais de base. O
prazo de inscrição para eleição
de delegados sindicais vai até o
dia 31 de março. Antes da elei-
ção, haverá reuniões por locais
de trabalho, com participação da
direção do SINTUFRJ. Os interes-
sados devem se inscrever o mais
breve possível para que a direto-
ria possa programar as reuniões
preparatórias. As eleições aconte-
cerão no mês que vem.

     40 anos do Instituto de40 anos do Instituto de40 anos do Instituto de40 anos do Instituto de40 anos do Instituto de
BiologiaBiologiaBiologiaBiologiaBiologia

Um concerto de gala vai
marcar a comemoração dos 40
anos do Instituto de Biologia
da UFRJ. Será no dia 23 de mar-
ço, no auditório do Centro de

disso, aproveitou para em clima de
conversa a boca pequena falar de
bastidores do governo. Pinçamos
algumas de suas frases:

“Tô convencida de que a“Tô convencida de que a“Tô convencida de que a“Tô convencida de que a“Tô convencida de que a
crise financeira americana vaicrise financeira americana vaicrise financeira americana vaicrise financeira americana vaicrise financeira americana vai
acabar em crise de hegemo-acabar em crise de hegemo-acabar em crise de hegemo-acabar em crise de hegemo-acabar em crise de hegemo-
nia. Para nós não é nada bom.”nia. Para nós não é nada bom.”nia. Para nós não é nada bom.”nia. Para nós não é nada bom.”nia. Para nós não é nada bom.”

“O segundo país onde não que-
ro entrar é os EUA. Eu não preten-
dia mesmo. E agora é que não que-
ro pôr o pé.”

“Eu só não aposto porque o“Eu só não aposto porque o“Eu só não aposto porque o“Eu só não aposto porque o“Eu só não aposto porque o
senhor não tem ativos parasenhor não tem ativos parasenhor não tem ativos parasenhor não tem ativos parasenhor não tem ativos para
bancar a aposta.” Em conver-bancar a aposta.” Em conver-bancar a aposta.” Em conver-bancar a aposta.” Em conver-bancar a aposta.” Em conver-
sa com Guido Mantega, minis-sa com Guido Mantega, minis-sa com Guido Mantega, minis-sa com Guido Mantega, minis-sa com Guido Mantega, minis-
tro da Economia.tro da Economia.tro da Economia.tro da Economia.tro da Economia.

“Vargas virou keynesiano antes
de Keynes.” Comparação entre o pre-
sidente Getúlio Vargas, que criou as
primeiras leis trabalhistas e apoiava
a intervenção estatal na ecomo-
mia e o economista John Keynes,
que defendia a intervenção do esta-
do em benefício da economia.

Ao final de sua aula a professo-

ra ensinou aos alunos: “O viés igua-
litário, o viés da segurança social,
em todos os níveis, é fundamental.
A sociedade continua capitalista. E
a questão igualitária do desenvol-
vimento estará em risco se em 2010
a crise piorar e elegermos um go-
verno conservador de direita. Se for
assim, sairemos da crise pela direi-

Em aula magna, Maria da Conceição
defende o emprego em meio à crise

ta e interromperemos qualquer pro-
jeto nacional de desenvolvimento
igualitário. Qualquer que seja a
luta de vocês, tem que ser por uma
sociedade mais igualitária; caso
contrário não haverá desenvolvi-
mento sustentável em nenhum
sentido.” Conceição Tavares foi
aplaudida de pé.

Tecnologia, das 18h às 21h, com
a participação da Orquestra Sin-
fônica da UFRJ, regida pelo pro-
fessor André Cardoso, diretor da
Escola de Música da UFRJ.

O concerto, que tem no reper-
tório composições de Heitor Villa-
Lobos, deve contar com a presença
de autoridades universitárias,
como o reitor Aloísio Teixeira, pró-
reitores e decanos. Segundo os or-
ganizadores, serão distribuídos
brindes ao público.

     Plano diretor no ConsuniPlano diretor no ConsuniPlano diretor no ConsuniPlano diretor no ConsuniPlano diretor no Consuni
só em abrilsó em abrilsó em abrilsó em abrilsó em abril

A sessão do Conselho Universitá-
rio da próxima quinta-feira, dia 26,
está confirmada. Haverá também
com uma sessão especial a partir das
12h30. Na pauta, algumas adequa-
ções do Estatuto.

No entanto, a apresentação
da mais nova versão do Plano

Diretor UFRJ 2020, esperada para
esta quinta-feira, foi transferida
para a sessão do colegiado do dia
9 de abril. Um dos últimos deba-
tes foi durante a instalação do
GT do SINTUFRJ sobre o tema,
dia 4 de março. Depois de apre-
sentada no Consuni, a proposta
deve ser debatida pela comuni-
dade. Em junho o colegiado deve
reunir-se novamente para deli-
berar sobre o tema.

     Esporte na PVEsporte na PVEsporte na PVEsporte na PVEsporte na PV
A reunião do grupo de Futebol

Universal de Funcionários Públi-
cos lotados nas unidades da Praia
Vermelha será no dia 26 de mar-
ço, quinta-feira, das 10h às 13h,
no auditório Prof. Manoel Mau-
ricio de Albuquerque, no CFCH
(ao lado do Banco Real).

A reunião será com todos os
diretores técnicos de esporte e la-

zer e todos os atletas funcioná-
rios da UFRJ lotados na Praia
Vermelha inscritos ou que pre-
tendam se inscrever, com a pre-
sença dos diretores do SINTUFRJ.

     Vacinação na DVSTVacinação na DVSTVacinação na DVSTVacinação na DVSTVacinação na DVST
A coordenação do Centro de

Vacinação de Adultos da DVST
informa  que a campanha de va-
cinação da gripe (anti-influen-
za) para idosos será realizada no
período de 27 de abril a 8 de maio.
Os profissionais e acadêmicos de
saúde poderão ser vacinados após
esse período.

     DebateDebateDebateDebateDebate
Crise Econômica Mundial De

Bretton Woods à falência do Leh-
man Brother’s : para onde vai a
crise do capitalismo?

Dia 24 de março, às 18h30, no
Conselho Regional de Economia (Ave-

nida Rio Branco, 109, 19o andar).
Os debatedores são Aloísio Teixei-

ra (economista e reitor da UFRJ) e
Sergio Barroso, doutorando em
Economia Social e do trabalho
pela Unicamp. O mediador é Car-
los Henrique Tibiriçá

     Seminário Mídia e violên-Seminário Mídia e violên-Seminário Mídia e violên-Seminário Mídia e violên-Seminário Mídia e violên-
cia no Riocia no Riocia no Riocia no Riocia no Rio

Dias 26 e 27 de março, no
Fórum de Ciência e Cultura, das
9h às 18h. Inscrições pelo site:
seminariomidiaeviolencia.blogspot.com

Painel 1 - Mídia e Violência
- Construindo notícias

Painel 2 - Situações de con-
flito - Jornalistas em ação

Painel 3 - Novas mídias e re-
latos  - A violência vista de dentro

Workshops – Blogs: Plata-
forma de mudança e mobili-
zação e segurança na cobertura
da violência

Fotos: Cícero Rabello
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Hesfa respira novos ares

O prédio onde funciona o
Hesfa é de 1870, possui 7 mil
metros quadrados de área cons-
truída. No entanto, grande par-
te desse espaço não pode ser usa-
da e encontra-se interditada pe-
las péssimas condições estru-
turais. O prédio é tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histó-

O Hospital-Escola São Francis-
co de Assis (Hesfa), depois de uma
intervenção de quatro anos, tem
agora uma direção eleita pela maio-
ria do corpo social que está repleta
de projetos e preocupada em refor-
çar a vocação do hospital voltada
para a assistência de baixa com-
plexidade. “Vamos investir em pre-
venção”, afirma o novo diretor, o
neurocientista José Mauro Braz de
Lima. Com três meses de adminis-
tração, ele e sua vice, Maria Catari-
na Motta, receberam o Jornal do
SINTUFRJ para falar do retorno à
normalidade da vida institucional
da unidade, dos desafios e das pers-
pectivas. Os dirigentes do SINTU-
FRJ, Francisco de Assis e Carmen
Mendes, aproveitaram o momento
para iniciar um novo diálogo com
a direção eleita.

O novo diretor traçou um his-
tórico do Hesfa e destacou que a
ênfase de sua administração será a
atenção básica. Neste histórico, ele
explicou a questão do complexo
hospitalar e a inserção da unidade.
José Mauro considera um avanço
no sistema da universidade o trata-
mento de seus hospitais de forma
conjunta, garantindo uma políti-
ca de saúde, ensino e formação na
área, ainda mais unindo hospitais
de alta complexidade, HU por exem-
plo, e de baixa, como o Hesfa. “É
importante a situação do Hesfa
nesse contexto. É significativo no
complexo”, disse. Vários grupos es-
tão discutindo a forma como será
este complexo, e José Mauro afir-
ma que é preciso existir também a
participação dos técnicos-adminis-
trativos, através do Sindicato. “Não
somente de alunos e docentes.”

Entre os projetos existentes -
e que serão fortalecidos –, a As-
sistência Especializada ao Porta-
dor de Aids, referência no diag-
nóstico e tratamento e pesquisa,
tem cerca de 20 mil pacientes/
mês. O projeto do Centro de Estu-
dos de Prevenção e Reabilitação
do Alcoolismo (Cepral) será reto-
mado. Diante da revitalização da

unidade, a vice-diretora, Catari-
na Motta, explica que a direção
está investindo na melhoria das
condições de trabalho do corpo
social, isso paralelo às negocia-
ções para angariar patrocinado-
res para a recuperação do prédio.
“Compramos computadores, tro-
camos mesas e cadeiras. Parece
não ser muito, mas sinaliza que
estamos atentos ao ambiente de
trabalho”, ressalta. Quanto à re-
forma do prédio, Catarina expli-
ca que todo o processo que ficou
parado um tempo por conta das
exigências por ele ser tombado
está em andamento e R$ 2,5 mi-
lhões já foram captados com o
BNDES.

DesafiosDesafiosDesafiosDesafiosDesafios
O Hesfa surge com uma pro-

posta de atuação em saúde e um
desafio perante a Academia e a
Faculdade de Medicina, segundo
José Mauro. “Eles não veem de
maneira comum o espaço de aten-
ção básica dentro da formação do
médico.” O diretor diz que o hos-
pital se insere num novo modelo

rico e Artístico Nacional (Iphan)
e em 2002 o Ministério da Cultu-
ra deu autorização para capta-
ção de recursos para sua restau-
ração, através do Programa Na-
cional de Apoio à Cultura (Pro-
nac), instituído pela Lei Roua-
net, que dá benefícios fiscais para
os investidores, possibilitando às

empresas e pessoas físicas apro-
veitarem a isenção do valor no
Imposto de Renda. A restaura-
ção total do prédio está esti-
mada em R$ 25 milhões, sen-
do que R$ 2,5 milhões foram
captados para restauração dos
prédios que dão para a Avenida
Presidente Vargas.

que a Academia e a Universidade
podem ter disponível na missão
de formação dos profissionais de
saúde voltados para as demandas
sociais e não para as demandas do
mercado. E nesse contexto o in-
vestimento é fundamental. “Aqui
no Hesfa sentimos necessidade de
investimento na atenção básica e
nessa estrutura de formação”,
completa.

FinanciamentoFinanciamentoFinanciamentoFinanciamentoFinanciamento
Na questão macro, que reper-

cute em todos os hospitais uni-
versitários do país, o financia-

mento é um problema estrutu-
ral. Segundo a vice-diretora Ca-
tarina Motta, o ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, afir-
mou querer resolver o financia-
mento e o funcionamento dos
HUs. Ela esteve em reunião com
o ministro faz duas semanas.
“Estão propondo um projeto – o
Rehuf – que foi apresentado em
novembro de 2008. Estão reunin-
do todos os dados dos Hus. A ver-
ba sairá distribuída em bloco e
dentro de um sistema informa-
tizado. Esta verba irá direto para
os HUs”. Segundo ela, o governo

deu um prazo de quatro meses
para implantação e padroniza-
ção do sistema nos hospitais. “O
MEC pretende ter como funda-
mental a qualificação e a valori-
zação do ensino, pesquisa e ex-
tensão no hospital universitá-
rio”, disse Catarina. Mas esta po-
lítica macro não pode estar dis-
sociada da realidade e das neces-
sidades de cada HU. “As políticas
de financiamento são voltadas
para a alta complexidade. É uma
discussão que precisa ser feita,
principalmente com o complexo
hospitalar”, avalia José Mauro.

R$ 25 milhões para recuperação

Fotos: Cícero Rabello

Renovação. Os dirigentes do SINTUFRJ iniciam diálogo com a direção eleita

O DIRETOR José Mauro Braz quer investir em prevenção

R$ 25 milhões para recuperação
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ESPECIAL MULHER

Maria da Penha – cria meca-
nismos para coibir e prevenir
a violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher; es-
tabelece medidas de assistên-
cia e proteção às mulheres em
situação de violência.

Toda mulher deveria ter co-
nhecimento desta lei, pois nos
assegura, independentemente
de classe, raça, etnia, orienta-
ção sexual, renda, cultura, ní-
vel educacional, idade e reli-
gião, gozar dos direitos funda-
mentais inerentes à pessoa hu-
mana, assegurando às mulhe-
res oportunidades e facilidades
para viver sem violência, pre-
servar sua saúde física e men-
tal e seu aperfeiçoamento mo-
ral, intelectual e social (como
diz o artigo art.2o ).

Por essa razão que o SINTU-
FRJ se preocupou  em comemo-
rar, no dia 20, o Dia Internacio-
nal da Mulher. Não podíamos
deixar passar em branco para
marcar o direito das mulheres
ter uma vida sem violência.

Parabéns a todas as mulhe-
res que estão conquistando os es-
paços com dignidade e respeito”.

A força das mulheres no mundo sindical
O Dia Internacional da Mu-

lher (8 de março ) é celebrado em
várias partes do mundo de formas
diversas. Mas para as mulheres mi-
litantes, que atuam nas organi-
zações sindicais e movimentos so-
ciais é um momento de reflexão
sobre conquistas e desafios.

Mesmo diante da discrimina-
ção de gênero, que se reflete na
exploração da mão-de-obra, desi-
gualdade salarial e ocupações me-
nos valorizadas que as dos ho-
mens, as mulheres ocupam cada
vez mais espaço na organização e
na luta da classe trabalhadora,
ombro a ombro com muitos com-
panheiros que acreditam que uma
outra sociedade é possível, sem dis-
criminação de gênero, raça, etnia
ou classe social.

No SINTUFRJ não é diferente.
Há muitas gestões, as coordena-
ções são ocupadas por mulheres
guerreiras, que deixaram seu nome
na história da entidade. Ou que
estreiam no movimento e já mos-
tram a que vieram.

Militante de carteirinhaMilitante de carteirinhaMilitante de carteirinhaMilitante de carteirinhaMilitante de carteirinha
Uma delas é Lúcia Reis – mais

do que sindicalista, afirma ser mi-
litante, e de carteirinha. Isso des-
de 1976, quando estava no movi-
mento estudantil. Ela teve sua es-
treia no movimento sindical na
UFRJ, como delegada de base, mas
só veio a integrar a direção do
SINTUFRJ em 1996, onde ficou
por dois mandatos.  Na CUT, en-
trou em 1997, primeiro na esta-
dual. Depois, em 2000, foi eleita
para a direção da CUT Nacional,
está há três mandatos. O desafio
para as mulheres militantes, para
ela, continua a ser conciliar polí-
tica, família e vida pessoal.

“O SINTUFRJ é um bom
exemplo da atuação das mulhe-
res no movimento sindical. Elas
têm tido uma representação e um
papel importante à frente da enti-
dade. Assim como na Fasubra e na
própria CUT.” Apesar de falar das
dificuldades ainda existentes no
seio da Central e dentro dos pró-
prios sindicatos, a dirigente diz
que a participação das mulheres
vem se consolidando. “Sempre
com delicadeza, sutileza e força.”
E exemplificou a criação da Se-
cretaria de Mulheres há dois anos.
“Além das questões gerais, a nossa
luta continua a ser pela igualda-
de de tratamento em todos os
campos e níveis e contra a violên-
cia.”

Lúcia, que cuida das negocia-
ções entre governo e servidores, é
um exemplo de dedicação à luta
contra as injustiças e desigualda-
des. Ela vive entre São Paulo e
Brasília, e nesses anos de militân-
cia foi obrigada a se afastar por

motivos de saúde, mas isso não a
tirou do páreo nas lutas da classe
trabalhadora. “Está no sangue.
Isso eu herdei do meu pai. Não

Dulce Machado, coordena-
dora de Educação, Cultura e
Formação Sindical, estreia na
missão de dirigente e teve pa-
pel especial na organização da
comemoração que o SINTUFRJ
organizou para marcar a data.
Seu depoimento é contun-
dente:

“Falar do Dia Internacio-
nal da Mulher é falar de um
ato de cidadania e mudanças
sociais. A cada etapa, a vida
nos reserva infinitas possibili-
dades, nos capacitando para o
enfrentamento à violência
contra a mulher e, assim, bus-
car uma sociedade mais justa
e igualitária para todas e to-
dos. A Lei 11.340 – chamada

Por uma sociedade mais justa

Lucia Reis

Dulce

aguento ficar quieta. Como pode-
mos aceitar passivamente a po-
breza e a desigualdade? Todos nós
tínhamos que lutar contra isso.”
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ESPECIAL MULHER

 O SINTUFRJ preparou uma
comemoração especial para
marcar o Dia Internacional da
Mulher. A celebração foi no dia
20, no salão azul da Reitoria,
e durou o dia inteiro.

Pela manhã o público
acompanhou a palestra da psi-
cóloga Sílvia Barbosa, do Cen-
tro de Referência de Mulheres
da Maré. Depois houve a apre-
sentação do Coral da UFRJ. No
início da tarde, a professora
Maria Catarina, vice-diretora
do Hesfa, fez uma explanação
sobre a saúde da mulher.

Em seguida, houve a apre-
sentação da peça 8 de mar-
ço

Nova eraNova eraNova eraNova eraNova era
“Eu acho muito impor-

tante a valorização da atua-
ção feminina dentro da polí-
tica sindical. Mesmo com to-
das as dificuldades. A maioria
na gestão está começando.
Mas eu vejo um grande avan-
ço, uma nova era dentro do
movimento sindical, princi-
palmente no SINTUFRJ.

A seguir, o depoimento de três outras companheiras do SINTUFRJ, em sua primeira experiência na gestão sindical.
Nossa contribuição é impor-

tante porque a mulher tem um
poder de visão de aspectos da con-
juntura que vemos com um olhar
diferente do dos homens. Com
um olhar mais sensível, mini-
mizando conflitos, apaziguando
crises de uma forma que, de ma-
neira geral, os homens não fa-
zem.”

Carmen Lúcia, coorde-Carmen Lúcia, coorde-Carmen Lúcia, coorde-Carmen Lúcia, coorde-Carmen Lúcia, coorde-
nadora de Políticas Sociaisnadora de Políticas Sociaisnadora de Políticas Sociaisnadora de Políticas Sociaisnadora de Políticas Sociais

A força da mulherA força da mulherA força da mulherA força da mulherA força da mulher
“É um desafio. Num mun-

do em que há tanta discrimi-
nação e exclusão, essa força que
a mulher está empreendendo –
e até mesmo pelos muitos de-
veres e atividades que desempe-
nha como mãe, esposa, profis-
sional – é uma luta realmen-

te. Dá à mulher uma dignida-
de e um valor que não se pode
mensurar e a vontade de me-
lhorar e de não permitir que as
injustiças prevaleçam. Muitas
vezes sofremos discriminação,
ou as mesmas dificuldades que
a maioria de nossas compa-
nheiras enfrentam, mas me
sinto à vontade e tenho muito

prazer em colaborar para me-
lhora das condições deste con-
tingente e, em consequência,
da sociedade.”

Petronila Diniz, coorde-Petronila Diniz, coorde-Petronila Diniz, coorde-Petronila Diniz, coorde-Petronila Diniz, coorde-
nadornadornadornadornadoraaaaa de Aposentados e de Aposentados e de Aposentados e de Aposentados e de Aposentados e
PensionistasPensionistasPensionistasPensionistasPensionistas

Superando resistênciasSuperando resistênciasSuperando resistênciasSuperando resistênciasSuperando resistências
“A gente está quebrando bar-

reiras. É uma militância a meu
ver que não é nova. Mas a gente
tem que enfrentar muita resis-
tência porque a maioria é de ho-
mens. Acho que o movimento
sindical deveria investir mais na
participação das mulheres, au-
mentando. Muitas de nós que-
rem investir na frente de lutas.
Eu, por exemplo, neste sete me-
ses como sindicalista, estou cres-
cendo, vencendo barreiras, am-

pliando conhecimentos. Pena
que a maioria viva a situação
de trabalhar em tripla jornada
– são dona de casa, mães, tra-
balhadoras e sindicalistas. O
que dificulta a atuação. Mas a
participação da mulher é mui-
to relevante.”

Vera Lúcia, coordena-Vera Lúcia, coordena-Vera Lúcia, coordena-Vera Lúcia, coordena-Vera Lúcia, coordena-
dora de Políticas Sociaisdora de Políticas Sociaisdora de Políticas Sociaisdora de Políticas Sociaisdora de Políticas Sociais

As novas militantes

A servidora Sandra Cristina Sares
de Carvalho é um exemplo de mulher
desbravadora de um campo profissio-
nal dominado por homens. Contínua
da UFRJ desde 1988 e funcionária do
HU, do Hesfa, sempre na área admi-
nistrativa, há três anos tornou-se mo-
torista, a única, pelo que se sabe, na
UFRJ. Hoje ela está na PR-5.

Ela atendeu a uma convocação
da Superintendência de Serviços Ge-
rais para ampliar o quadro da Divi-
são de Transportes, inclusive com
mulheres: “Fiz o teste na Divisão e o

diretor encaminhou o pedido para o
reitor”, explicou, completando:
“Queria afirmar a posição de que as
mulheres podem ser boas profissio-
nais nesta área. Sou a única moto-
rista e queria saber o porquê. O pre-
juízo da Divisão de Transportes até
agora foi nenhum, graças a Deus. O
que prova que não há distinção”,
brinca a funcionária.

Ela conta que nunca percebeu
qualquer discriminação por parte dos
colegas. “O pessoal brinca. Ficaram
meio na expectativa de que se o pneu

furasse eu ia ligar para pedir ajuda.
Mas, se precisar, eu dou um jeito”.

Ela, aliás, não tem medo de de-
safios. Nem mesmo das dificulda-
des do início da sua nova trajetória
na Divisão de Transportes, momen-
to em que ganhou tarefas mais ár-
duas, que foram como um teste de
resistência. “Eu continuei”, diz, or-
gulhosa, destacando: “Temos capa-
cidade de muito mais coisa que pen-
samos. Já fazemos tanta coisa: ad-
ministramos nossas casas, cuidamos
de filhos, trabalhamos...”

Teatro e palestras na comemoração do SINTUFRJ

Para ela, portanto, comemo-
rar o Dia da Mulher representa
muito: “Principalmente para
mulheres que são chefes de famí-
lia: tenho um filho que criei sozi-
nha. Acho que dei uma boa edu-
cação e hoje ele se mantém sozi-
nho. Me orgulho de tudo que fiz
até hoje”, diz ela.

Sandra convida outras com-
panheiras para que se apresentem
na Divisão para aumentar o qua-
dro feminino. “Não é nenhum
bicho de sete cabeças, sustenta.

Derrubando barreiras

Petronila Vera

NA COMEMORAÇÃO, houve distribuição de flores, a palestra da psicóloga Sílvia Barbosa, exposição de artesanato  e
exames oferecidos pelo Hesfa e pela DVST



6 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 854 - 23 a 29 de março de 2009 - www.sintufrj.org.br - sintufrj@sintufrj.org.br

COMUNICADOS DA DIREÇÃO

IRRESPONSABILIDADE DO COLETIVO TRIBOIRRESPONSABILIDADE DO COLETIVO TRIBOIRRESPONSABILIDADE DO COLETIVO TRIBOIRRESPONSABILIDADE DO COLETIVO TRIBOIRRESPONSABILIDADE DO COLETIVO TRIBO
AMEAÇA A SAÚDE FINANCEIRA DO SINTUFRJAMEAÇA A SAÚDE FINANCEIRA DO SINTUFRJAMEAÇA A SAÚDE FINANCEIRA DO SINTUFRJAMEAÇA A SAÚDE FINANCEIRA DO SINTUFRJAMEAÇA A SAÚDE FINANCEIRA DO SINTUFRJ

Jeferson Salazar (FAU/CLA); Nilce Correa (NUTES/CCS); Jorge Luiz Ignácio (NPPN/CCS); Ednea Martins (HUCFF);
Jonhson Braz (PR-5); Ruy de Azevedo dos Santos (DVST/PR-4); Vera Lucia Teles (IPPMG); Rubens Nascimento (I.
Bioquímica Médica); Chantal Russi (SIBI/FCC); Carlos Pereira da Silva(ETU); Nilson Theobald Barbosa(NCE); Petronila
Diniz (Aposentada); Ana Maria Ribeiro (IDT); Vera Barradas (IPPUR); Sergio Guedes (NCE)

CUT SOCIALISTA E DEMOCRÁTICA - SINTUFRJ

A assembleia convocada
para o dia 3/3/2009, através
de jornal de grande circula-
ção e pelo Jornal do SINTU-
FRJ, tinha como únicos
pontos de pauta a Ratifica-
ção da fundação da Fasubra
e a eleição de delegados à
Plenária Estatutária da Fa-
subra. Mas fomos surpre-
endidos com o fato do Cole-
tivo Tribo propor a inclusão
na pauta de proposta de re-
dução dos salários dos pro-
fessores do Curso Pré-Vesti-
bular do SINTUFRJ - CPV,
que não foi discutida em
reunião de Diretoria e,
muito menos, pela Comis-
são Paritária – prevista no
Estatuto do SINTUFRJ, ga-
rantindo a participação dos
trabalhadores do SINTUFRJ.

Desde a posse da atual
Diretoria Executiva Propor-
cional, em junho de 2008,
vive-se uma polêmica na
direção que tem paralisado
suas atividades e jogado a
entidade em completo con-
flito com os trabalhadores
do SINTUFRJ. Infelizmen-
te, parcela da atual direto-
ria, o Coletivo Tribo, não
consegue compreender as
cláusulas existentes no Con-
trato Coletivo e na legisla-
ção trabalhista (CLT), as-
sim como respeitar as deci-

sões de TODAS as anteriores
diretorias do SINTUFRJ e
vem, insistentemente, invi-
abilizando o cumprimento
do disposto no Contrato Co-
letivo. Frente ao impasse, já
que a atual diretoria propor-
cional é meio a meio (12/
12), foram contratados em
outubro de 2008 os serviços
de advogado externo e isen-
to, para emitir parecer sobre
a validade do Contrato Co-
letivo, tendo o mesmo RE-
AFIRMADO sua vigência e
devendo aplicar os dispositi-
vos nele contidos. Mas o
Coletivo Tribo não concor-
dou “politicamente” com o
parecer e continuou negan-
do.

A posição da CSD sem-
pre foi a de que a abertura de
discussão para revisão do
Contrato Coletivo teria que
necessariamente envolver os
interessados, os trabalhado-
res do SINTUFRJ, confor-
me prevê o Estatuto do SIN-
TUFRJ e como defendemos
para nossa categoria: ABRIR
NEGOCIAÇÃO CONJUNTA
– PATRÃO E EMPREGA-
DOS JUNTOS, a partir do
Contrato em vigor. O Cole-
tivo Tribo se nega a negociar
com os trabalhadores. Bus-
cando a construção de solu-
ções para o impasse, foi

constituída uma Comissão
Política com representantes
da Fasubra e da CUT e ficou
definido que as discussões
que envolvessem o Contrato
Coletivo passariam por esse
fórum.

Demonstrando, clara-
mente, a intransigência e
completa irresponsabilida-
de, o Coletivo Tribo rompeu
todo e qualquer canal de
negociação no interior da
Diretoria Executiva, assim
como com os trabalhadores
do SINTUFRJ. Uma assem-
bleia que teve sua pauta
adulterada do propósito pelo
qual foi convocada, e com
menos de cinquenta pesso-
as presentes, no momento
da votação, aprova a redu-
ção do salário dos professo-
res e a devolução “da dife-
rença dos valores pagos a
maior” nos últimos cinco
anos!!! O Coletivo CSD, não
só se retirou da mesa da
Assembleia, através do Co-
ordenador Geral Jeferson,
após a inclusão deste ponto
na pauta, como nos retira-
mos da assembleia na dis-
cussão do ponto, não reco-
nhecendo o golpe executa-
do, cuja maior vítima será o
conjunto dos sindicalizados.

REDUÇÃO DE SALÁRIO

HOJE, INDENIZAÇÃO AMA-
NHÃ!

Não bastasse esta atitu-
de irresponsável, tornaram
público um relatório – assi-
nado pelo Sr. Francisco Assis
e Sra. Dulce Machado, –
em que expõem os valores
dos contracheques de cada
professor do CPV, num claro
ataque aos direitos do cida-
dão previsto na Constitui-
ção Federal.

Recente ato de redução
salarial, praticado pela Uni-
versidade Estácio de Sá, re-
sultou em sentença favorá-
vel aos professores, através
do SINPRO-RJ, com multa
de R$ 500.000,00 à univer-
sidade.

Cada vez fica evidente a
falta de capacidade admi-
nistrativa e de negociação
do Coletivo Tribo, que não
consegue nem garantir uma
prática democrática e cons-
trutiva com os trabalhado-
res do SINTUFRJ, e muito
menos tem capacidade de
representar a categoria dos
técnicos-administrativos
junto aos impasses frente ao
governo, reitoria e diretoria
de unidades. As limitações
são de toda a ordem, trans-
vestidas de arrogância e per-
seguição aos que têm qual-
quer conhecimento ou ex-

periência.
Os salários dos professo-

res do CPV/SINTUFRJ em
nada se diferenciam dos
salários de nossa categoria
na Classe E e as alegações de
não cumprimento de carga
horária explicitam a falta
de conhecimento das espe-
cificidades docentes e da pró-
pria categoria que deveri-
am representar.

O Coletivo CSD, em fun-
ção da importância da deci-
são para regularização da
Fasubra junto ao Ministério
do Trabalho, cuja convoca-
ção da assembleia geral ti-
nha o foco, decidiu não en-
trar na justiça solicitando a
anulação da referida assem-
bleia. Alertamos ao conjun-
to dos sindicalizados que as
consequencias de tal ato ir-
responsável, com aprova-
ção em assembleia, poderá
significar sérios problemas
jurídicos e financeiros ao
Sintufrj. Convocamos o con-
junto dos sindicalizados a
defender o Curso Pré-Vesti-
bular do SINTUFRJ e seus
profissionais, muitos há
mais de 20 anos à frente
deste projeto, por entender-
mos que um curso de qua-
lidade só é possível com pro-
fissionais qualificados e bem
remunerados.
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COMUNICADOS DA DIREÇÃO

POR QUE O SINTUFRJ VIVE UMA AMEAÇA FINANCEIRA?POR QUE O SINTUFRJ VIVE UMA AMEAÇA FINANCEIRA?POR QUE O SINTUFRJ VIVE UMA AMEAÇA FINANCEIRA?POR QUE O SINTUFRJ VIVE UMA AMEAÇA FINANCEIRA?POR QUE O SINTUFRJ VIVE UMA AMEAÇA FINANCEIRA?

CONHECENDO OCONHECENDO OCONHECENDO OCONHECENDO OCONHECENDO O
SINTUFRJSINTUFRJSINTUFRJSINTUFRJSINTUFRJ
Quando assumimos a gestão

do sindicato no ano de 2006 rea-
lizamos um trabalho interno
transcrito em relatório de gestão,
que foi apresentado no seminá-
rio de diretoria, em que aponta-
mos diversas situações que verda-
deiramente ameaçavam as finan-
ças do SINTUFRJ, pois andava
sempre com saldo negativo e ca-
minhando como se tudo fosse
natural, pelo menos na avalia-
ção dos que se intitulam inte-
grantes da corrente interna da CUT
denominada CSD. Podemos citar
os seguintes exemplos:

- Professor recebendo sem tra-
balhar por quase dois anos. Já
demitimos.

- Contrato de entrega de jor-
nal aos aposentados a um custo
de 35 mil. Revisamos e pagamos
hoje 14 mil.

- Encontramos um quadro de
70 empregados e  houve pedidos
de demissão e não vimos necessi-
dade de reposição. Atualmente
estamos com um quadro de 65
empregados.

- Contas a pagar de R$260
mil. Já pagamos e hoje temos
saldo positivo, inclusive investi-
mentos financeiros.

- Utilização do serviço de re-
prografia do sindicato por unida-
des da UFRJ e outras entidades
sem qualquer custo. Já definimos
que só em casos em que o SINTU-
FRJ esteja envolvido no projeto e
as demais têm que pagar, afinal
é dinheiro da categoria.

- Duplicidade de função de
Coordenador pedagógico do
CPV. Agora só existe um coor-
denador.

- Desperdício no material
do CPV. Já definimos por ter
um maior controle.

- Passivo trabalhista de pro-
gressões não concedidas (diretoria
anterior) de aproximadamente
R$344 mil. Dívida está sendo paga.

Estas foram algumas inicia-
tivas de um grupo que era mino-
ria dentro da gestão 2006/2008,
mas que enfrentaram o debate
com a coragem e a responsabili-
dade dada através do voto da cate-
goria. Entretanto não estamos
satisfeitos, pois ainda falta resol-
ver o seguinte:

- Contrato coletivo de traba-
lho, não discutido com a catego-

ria como manda o estatuto, com
uma dupla relação trabalhista
(CLT/ PCCTAE). Defendemos que
a relação dos empregados seja ex-
clusiva pela CLT.

- Custo elevado do CPV princi-
palmente porque é sustentado ex-
clusivamente pelo SINTUFRJ. De-
fendemos a busca de parceria, no
sentido de aliviar para o SINTU-
FRJ o custo total do CPV.

- Quantidade de chefias eleva-
da e pagamento com valores mui-
to além dos valores da tabela da
UFRJ. Queremos reduzir quanti-
dade e definir novas tabelas à luz
da realidade.

- Custo elevado de funciona-
mento do sindicato em que 70%
da receita é comprometida com
despesas fixas. Queremos rediscu-
tir com a categoria dentro do orça-
mento participativo a sua distri-
buição.

Portanto ainda falta muito
para resolver esta situação de amea-
ça das finanças do SINTUFRJ.

COMO AJUDAR SEUCOMO AJUDAR SEUCOMO AJUDAR SEUCOMO AJUDAR SEUCOMO AJUDAR SEU
SINDICATOSINDICATOSINDICATOSINDICATOSINDICATO
A categoria sempre foi vista pe-

los integrantes da CSD como meros
eleitores, ou seja, são importantes
apenas no período de eleição.

Nossa concepção sempre foi o
de buscar a categoria para partici-
par de todas as ações, sejam elas
políticas ou administrativas do
sindicato, pois diferente deles acre-
ditamos e defendemos que o sindi-
cato pertence a toda categoria e
não deve ser instrumento de ne-
nhum partido político.

Desta forma, nossa carta-pro-
grama prima pela transparência
na gestão e defende que a catego-
ria seja a norteadora dos rumos da
nossa entidade.

Por esta razão é importante
que a categoria esteja organizada
no seu local de trabalho e que seja
atuante nas reuniões por locais de
trabalho, de diretoria e nas assem-
bleias. Na verdade precisa ser esti-
mulada a participar de todas as
instâncias de representação do
movimento, Delegados Sindicais
de base, Direção do sindicato, con-
gregações, conselhos superiores, co-
missão interna de supervisão da
carreira etc. Defendemos e estimu-
lamos a participação do conjunto
da categoria nestes fóruns, pois as-
sim poderemos mudar a história
de que “sempre foi assim e nada

muda” e verdadeiramente podere-
mos construir a história de luta dos
trabalhadores e para além disso
buscar a transparência na admi-
nistração do sindicato.

RESPONDENDO À CSDRESPONDENDO À CSDRESPONDENDO À CSDRESPONDENDO À CSDRESPONDENDO À CSD
O desespero toma conta desta

corrente política, pois depois de vá-
rias gestões na direção do SINTU-
FRJ não consegue aceitar a derrota
na eleição.

Lamentamos profundamente
que este assunto tenha chegado aos
conselheiros do CONSUNI, através
de um documento, principalmen-
te porque este não retrata a verdade.

DOS FATOSDOS FATOSDOS FATOSDOS FATOSDOS FATOS
Na aplicação do contrato cole-

tivo de trabalho observamos que os
cálculos feitos para pagamento dos
professores do SINTUFRJ estavam
equivocados. Logo nunca houve
proposta de redução de salário, mas
de ajuste para adequar a jornada de
trabalho.

- Após seis meses da gestão ante-
rior (2006/2008) apresentamos às
duas forças políticas, VAL e CSD,
um relatório em que apontávamos
esta e outras distorções, porém nun-
ca houve interesse para realizar as
devidas correções.

- Mediante infrutíferas tentati-
vas de debate acerca do tema com
membros da atual direção da CSD,
solicitamos a interferência da CUT
e FASUBRA para mediar o processo
de negociação em relação ao con-
trato coletivo de trabalho dos em-
pregados, o que nada tem a ver com
o ajuste feito na folha de fevereiro,
já que continuamos a cumprir o
contrato existente.

- Em reunião realizada no dia
19/02/09 - previsto para iniciar
às 9h e só iniciado às 11h30 por
atraso dos membros da CSD -
apresentamos um estudo acerca
do cálculo de pagamento dos
professores para fechamento da
folha de pagamento dos empre-
gados do sindicato ao coord. ge-
ral Jéferson Salazar, coord. de
adm. Jorge Ignácio, coord. de
educ. Nilson Theobald e aos co-
ordenadores de comunicação Jo-
nhson e Edneia. Entretanto o de-
bate não foi concluído, tendo em
vista alegação de compromissos
particulares pelos membros da
CSD. Sugerimos a continuidade
do debate nos dias 26 e 27/02, o
que não foi acatado com a mes-

ma alegação anterior. Procuran-
do ainda assim solucionar a ques-
tão solicitamos que eles nos en-
viassem contribuições via ende-
reço eletrônico durante o período
de carnaval a fim de converter o
estudo em resolução administra-
tiva para ser apresentado  junto
ao DP para fechamento da folha
de pagamento e mais uma vez
nada foi apresentado.

- No domingo dia 01/03 termi-
namos a conversão do estudo em
resolução e enviamos por e-mail à
CSD para conhecimento e ser pau-
tado em reunião de diretoria no
dia seguinte, visto que o documen-
to que definia o cálculo do paga-
mento dos professores até a folha
de jan-09 datava de 2003, deveria
ser reformulado antes do início do
ano letivo do CPV-2009, e só con-
tinha apenas assinatura de uma
coordenadora geral da CSD.

DA REUNIÃO DEDA REUNIÃO DEDA REUNIÃO DEDA REUNIÃO DEDA REUNIÃO DE
DIRETORIADIRETORIADIRETORIADIRETORIADIRETORIA
No dia 02/03/09, apresentamos

em reunião de diretoria a resolu-
ção solicitando que deliberássemos
a respeito da mesma para que fosse
feito o fechamento da folha, os
coordenadores membros da CSD
manifestaram-se contrários, argu-
mentando que ali não era o espaço
onde deveríamos tratar tal assunto
e que também queriam que termi-
nasse a reunião. Como insistimos,
pediram que fosse votada a inclu-
são ou não do ponto na pauta. Ten-
tamos fazer um acordo com o co-
ord. geral Jéferson Salazar e propu-
semos que incluíssemos o ponto e
que continuássemos a reunião no
dia seguinte após a assembleia para
então fecharmos a folha de paga-
mento. Não houve acordo e as duas
propostas foram à votação e cada
uma delas recebeu 12 votos.

Alguns companheiros da base
que acompanhavam a reunião in-
formaram que estariam levando o
assunto para a assembleia geral já
que havia um empate e de acordo
com o estatuto do SINTUFRJ lá
seria o fórum acima da Diretoria
Executiva para deliberação do as-
sunto.

DA ASSEMBLEIA GERALDA ASSEMBLEIA GERALDA ASSEMBLEIA GERALDA ASSEMBLEIA GERALDA ASSEMBLEIA GERAL
Instalada a assembleia foi so-

licitado à mesa (coord. gerais - Fran-
cisco, Iaci e Jéferson) que houvesse
inclusão de pauta para tratar do as-
sunto. O coord. Jéferson negou a so-

licitação, e como os outros dois
coordenadores tinham outro en-
tendimento foi lido o Estatuto em
seus artigos 15, 16 e 17 a proposta
de inclusão foi à votação e venceu
por ampla maioria com nove vo-
tos contra e três  abstenções. Vale
ressaltar que o quorum era de no-
venta e nove sindicalizados.

Após a votação o coord. Jefer-
son, alegando não concordar com
o resultado, abandonou a mesa e
sentou-se no plenário. Um sindi-
calizado solicitou a palavra e afir-
mou: ”Se esse coord. não encami-
nha o deliberado pela categoria,
só nos resta apresentar um voto de
desconfiança a este coordenador”.
E mais tarde quando o ponto pas-
sou a ser discutido todos os mem-
bros da CSD que estavam presen-
tes retiraram-se e outro sindicali-
zado foi ao microfone e afirmou
que o voto de desconfiança deve-
ria ser estendido a todos os mem-
bros da CSD que fazem parte da
direção do sindicato. Logo, mais
do que mentira existe o desrespei-
to à decisão tomada pelo conjun-
to da categoria.

DO DESRESPEITO ÀDO DESRESPEITO ÀDO DESRESPEITO ÀDO DESRESPEITO ÀDO DESRESPEITO À
ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIA
Ao terminar a assembleia,

cumprindo a deliberação, enca-
minhamos a resolução ao DP para
o fechamento da folha. No dia
04/03 a folha foi encaminhada à
coord. de adm. finanças para assi-
natura, o coord. da TRIBO assi-
nou e enviou à Subsede do HU
para colher a assinatura de um
dos coord. da CSD. A coord de adm.
finanças, senhora Nilce, bem
como o coord. geral Jéferson ne-
garam-se a assinar alegando que
só assinariam a folha se esta fosse
feita da forma que eles achavam
certa. Os dois coord. gerais e o
coord. de finanças do coletivo
TRIBO assinaram a folha garan-
tindo o pagamento dos emprega-
dos conforme decisão da assem-
bleia de 03/03/09.

PEGUNTAMOS:PEGUNTAMOS:PEGUNTAMOS:PEGUNTAMOS:PEGUNTAMOS:
A quem os diretores da CSD

representam?
Por que diretores eleitos pela

categoria para representá-la aban-
donam mesa e plenário de assem-
bleéia e se negam a cumprir deli-
beração de assembleia geral?

Assinam todos os diretores e
membros do Coletivo Tribo/
UFRJ
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Saúde suplementar: recurso ainda para poucos
A UFRJ solicitou previsão de

recursos para a saúde suplemen-
tar para cobertura de 40 mil vi-
das. Referia-se a servidores e de-
pendentes. No entanto, apenas
parte do contingente estimado –
pouco mais de três mil pessoas
veja o mapa ampliado – aderiu à
Caixa Assistencial Universitária
do Rio de Janeiro(Caurj).

A Caurj funciona em siste-
ma de autogestão, modalidade
pela qual a UFRJ optou entre as
que a lei determina para con-
cessão do benefício ao conjun-
to de servidores.

Mas o que foi feito com o res-
tante dos recursos? Segundo o supe-
rintendente de Pessoal, Roberto
Gambine, parte foi revertida – em
acordo com o MEC – para outras
rubricas. E parte foi devolvida.

Regina Célia Loureiro, superin-
tendente da área de Planejamento e
Desenvolvimento, explica que a
UFRJ recebeu no início do ano R$
17, 604 milhões, dos quais R$11
milhões foram cancelados.

Desses R$ 11 milhões, houve
consenso entre o Ministério do Pla-
nejamento e o MEC de que R$ 8
milhões poderiam voltar à univer-

sidade para complementação dos
recursos para pagamento dos con-
tratos continuados, como o que há
com a Light.

Gambine concorda que o nú-
mero de pessoas que aderiram é
pequeno. Mas lembra exatamente
que este mês completa-se um ano
que o convênio está em vigor (a
adesão começou em março do ano
passado) e que é precipitado fazer
uma avaliação ou abandonar a
proposta: “Quanto mais for se con-
solidando a proposta de autogestão
na universidade, a tendência é au-
mentar o número de adeptos, por

confiança, qualidade no atendi-
mento e no boca-a-boca. Desde a
vigência do convênio, não recebi
nenhuma reclamação. As pessoas
que aderiram estão sendo atendi-
das”, sustentou o superintendente.

Prevenção –Prevenção –Prevenção –Prevenção –Prevenção – Na defesa da mo-
dalidade, ele lembra que é uma
linha nova. “Não apenas curativa.
Mas com a possibilidade de preven-
ção de saúde”, disse o superinten-
dente, explicando que a PR-4 está
construindo  com a Caurj um pro-
grama de prevenção, com a reali-
zação de exames periódicos utili-
zando a estrutura da Caixa.

Na reunião marcada para ter-
ça-feira, dia 24, será apresentado
um modelo de atendimento e
exames. A coordenação-geral do
SINTUFRJ foi comunicada.

E os aposentados?E os aposentados?E os aposentados?E os aposentados?E os aposentados?
Os detalhes serão fechados na

reunião, mas segundo informou
na edição passada do Jornal do
SINTUFRJ, a PR-4 pretendia dis-
cutir o oferecimento para docen-
tes e técnicoS-administrativos ati-
vos da UFRJ de um programa de
saúde preventiva e exames preven-
tivos, sem necessidade de adesão
ao plano.

Seminários nacionais discutem terceirização e Carreira

A Fasubra reuniu, dias 9 e 10,
em Brasília, representantes da
categoria em dois importantes
fóruns de discussão: o primeiro, o
seminário nacional sobre tercei-
rização nas Ifes e outro sobre apri-
moramento da Carreira.

Os encontros reuniram cerca
de 90 pessoas. Pelo SINTUFRJ, fo-
ram os companheiros Roberto
Gomes, Nivaldo Holmes, Hilda
Regina, Carlos Pereira e Nilce
Correa.

Do debate sobre terceirização
participaram representantes da
Andifes, da coordenação jurídi-
ca da Fasubra e o Dieese, que fez
uma abordagem histórica sobre
o modelo de terceirização no se-
tor público. A Federação tem po-
sição contrária à precarização de
trabalho no ambiente público.
Mas acredita que é necessária a
construção de políticas que pos-
sam dar oportunidade aos tra-
balhadores terceirizados, com ca-
pacitação e salários dignos para
o cumprimento de suas atribui-
ções com qualidade na Univer-
sidade.

 “O que ficou como substan-

Fotos: Hilda Regina
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DELEGAÇÃO da UFRJ na plenária e
nos seminários da Fasubra. À direita,
Roberto e Nilce

cial foi o reforço da necessidade
de se cobrar do governo a instala-
ção do GT-Terceirização. A Fasu-
bra mantém o ponto de vista dela
de manter a terceirização não com
os critérios de hoje, mas de forma
que não firam as relações de tra-
balho”, explicou Roberto Gomes,
representante da UFRJ.

Nilce Correa, também delega-
da da UFRJ, contou que o secretá-
rio executivo da Andifes, Gustavo
Balduino, alegou no seminário
que a terceirização é reflexo dos
baixos salários nas Ifes: “Esse foi o
principal foco. A falta de concurso
fez com que esse quadro se agravas-
se. Agora está tendo concurso, mas
por outro lado ainda há os baixos
salários”, explicou.

 Carreira –  Com o propósito de
identificar as necessidades de de-
senvolvimento da Carreira, recupe-
rando elementos do Plano de Car-
go Único e do projeto de careira
desenvolvido pela categoria em
1994, a Fasubra reuniu representa-
ções das forças políticas que apre-
sentaram sua leitura da Lei da Car-
reira. O seminário teve caráter in-
dicativo, desdobrado em seminári-

os regionais e locais.
“Nós mantemos a reivindica-

ção do Congresso de piso de três
salários mínimos e estepe de 5%,
por que nossa carreira hoje em dia
acabou com o estepe diferenciado
que descaracteriza a carreira”, co-
mentou Nilce.

Segundo Roberto, entre as prin-
cipais questões colocadas houve a
discussão sobre retorno à concep-
ção de carreira: “Claro que tem vi-
sões diferentes entre as correntes.
Propomos um grande cargo único
para possibilitar o crescimento na
carreira.” Segundo Roberto, tam-
bém neste seminário houve co-
brança para que o governo retome
as reuniões da Comissão Nacional
de Supervisão. Ele lembrou que a
Fasubra denunciou o governo no
Ministério Público pelo não cum-
primento de determinações da Lei
da Carreira, como a ausência da
CNS.

“Mas tudo será levado para uma
discussão mais aprofundada das
várias questões e visões diferentes
das correntes. Isso tudo vai ser ta-
bulado e provavelmente discutido
até nas teses ao XX Confasubra”,

argumentou Roberto. 
Ele disse que foi informado no

encontro a resolução do Consuni
da UFRJ de deferir o recurso do au-
xiliar administrativo, enquadran-
do-o no nível de classificação D
(em vez de C). “Na realidade, a
questão do auxiliar administrati-
vo está embutida na racionaliza-
ção. Essas decisões são políticas e
tendem a reforçar a posição fasu-
bra na negociação com o MEC”,
comentou.

GT-Saúde e Seguridade – Nos
dias 11 e 12 foi a vez da reunião do
grupo de trabalho nacional da Fa-
subra sobre Saúde e Seguridade.
Pelo SINTUFRJ estavam presentes
os companheiros Carmen Lúcia,
Vera Lúcia e Ruy de Azevedo.

A Fasubra ainda prepara o rela-
tório do encontro. Mas Carmem
Lúcia adiantou alguns pontos
importantes, como o debate acerca
da PEC 270 - que trata da aposenta-
doria especial dos servidores públicos
federais, considerada, no seu ponto de
vista, um avanço: “Buscamos a mo-
bilização nacional das demais fede-
rações para a organização de um abai-
xo-assinado pedindo a agilização da

tramitação da PEC na Comissão de
Legislação e Normas.”

Segundo Carmen, para es-
clarecimento da categoria na
UFRJ sobre o tema, o sindicato
convidou a relatora do proje-
to, Andréa Zito, que estará no
dia 26, na subsede do SINTU-
FRJ no HU, a partir das 16h,
para mais detalhes sobre a tra-
mitação da PEC.

Carmen acrescentou que fo-
ram tratados ainda temas como
saúde suplementar, saúde do tra-
balhador e exames periódicos,
pontos críticos em muitas insti-
tuições e que ainda voltam à pau-
ta para mais discussões.

Outra representante da UFRJ
no GT, Vera Lúcia apontou outro
ponto de destaque, a aposentado-
ria por invalidez. Segundo conta,
o governo deve fazer um recadas-
tramento dos casos para levantar
quem está apto a voltar ao traba-
lho: “A aposentadoria por invali-
dez achata o salário das pessoas.
Muitos ficaram com defasagem
nos salários. Essa é uma oportu-
nidade de rever a questão”, co-
mentou Vera.


